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Meerdaagse autopuzzeltocht romdom de stad Groningen
Welkom in het noordelijkste gedeelte van ons land!

• In deze meerdaagse autopuzzeltocht van ca. 190 km worden 32 
multiple choice vragen gesteld over allerlei interessante beziens-
waardigheden die je op je route rondom de stad Groningen zult 
tegenkomen. De antwoorden op deze vragen zijn soms eenvou-
dig te vinden op informatieborden die vlakbij - of tegen de gevel 
van - de desbetreffende bezienswaardigheid zijn aangebracht. Er 
zijn echter ook een aantal vragen die je niet zo maar 1-2-3 kunt 
beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat je de bezienswaar-
digheid of attractie daadwerkelijk bezoekt óf raad vraagt bij de 
VVV c.q. de plaatselijke bevolking. Uiteraard staat het je vrij om 
het internet te raadplegen. Kortom: Aan jou de keuze hoe je de 
puzzeltocht maakt!

• Het is niet noodzakelijk om de wandelpuzzeltocht vanaf vraag 1 te doorlopen. Je bepaalt zelf bij welke 
vraag je wilt beginnen;

• In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag 17 t/m 32 de volgende notatie tegen: A<getal> -> 
P<getal>. Voorbeeld: A3 -> P7. Dit betekent dat de letter achter het antwoord op vraag 3 de 7e letter 
vormt van de oplossing van deze wandelpuzzeltocht  (NB: De letter "A" staat voor "Antwoord", de "P" 
voor "Positie");

• De tocht kan het beste in de periode april t/m half oktober worden gemaakt. De kans dat alle toeristische 
voorzieningen open zijn, is dan het grootst.

• Alle antwoorden van deze wandelpuzzeltocht kun je terugvinden op:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/autopuzzeltochten/rondom_de_stad_groningen/antwoorden 

• Heb je vragen over deze wandelpuzzeltocht?  
Laat het ons weten via: info@puzzeltochtonline.nl.

 
• We wensen je veel plezier toe bij het maken van deze wandelpuzzeltocht!

Belduna

Vissersboot in de haven van Zoutkamp
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We beginnen onze toeristische puzzeltocht op Landgoed Nienoord te Leek. Dit landgoed is eenvoudig 
te bereiken vanaf de autosnelweg A7 (Heerenveen - Groningen), afrit 34. Volg daarna de borden met de 
bestemming "Nienoord". Zodra we de auto op de grote parkeerplaats van het landgoed hebben achter-
gelaten, brengen we eerst een bezoekje aan de 16e eeuwse borg. 

1. Welke afmeting hebben de schilderingen die de Friese schil-
der Herman Collenius in 1685 maakte?
a. 3 meter hoog en tezamen 12 meter lang N
b. 4 meter hoog en tezamen 18 meter lang K
c. 3 meter hoog en tezamen 18 meter lang A
d. 4 meter hoog en tezamen 12 meter lang V

In de zuidelijke tuin van de borg vinden we in een tuinkoepel de 
schelpengrot.

2. Wat is de naam van het dienstmeisje dat volgens de legen-
de nieuwsgierig was naar de schatten die de graaf en zijn 
jonkvrouw in hun tuinhuisje bewaarden?
a. Imke E
b. Eefke O
c. Janke Z
d. Geeske R

Op het landgoed is eveneens het Rijtuigmuseum gevestigd.

3. In 2007 kwamen een aantal rijtuigen in het het bezit van het 
museum. Waar kwamen deze vandaan?
a. Uit de koninklijke stallen in Den Haag F
b. Uit Kasteel de Haar T
c. Uit het koetshuis van Paleis Het Loo M
d. Uit het Rijtuigmuseum in Wenen A

We keren terug naar de auto en gaan op weg naar het 12e 
eeuwse kerkje van Midwolde. Om hier te komen, rijden 
we terug richting de autosnelweg A7. Zodra we de be-
bouwde kom van Leek voorbij zijn, gaan we bij de eerste 
rotonde rechtsaf naar Midwolde. Na ca. 800 meter zien 
we aan onze rechterzijde het genoemde kerkje liggen.

Ben je een liefhebber van miniatuurtreinen? Ga dan beslist even een kijkje nemen bij de "Nienoord Spoor-
wegen" in het gelijknamige familiepark.  

4. Hoeveel rouwborden voor leden van de geslachten 
Van Ewsum en Van In- en Kniphuisen bevinden zich 
in de kerk (zie informatiebordje bij ingang kerk)?
a. 5 D
b. 8 V
c. 10 R
d. 14 P
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We rijden opnieuw terug naar de A7. Zodra we het viaduct van deze 
autosnelweg onderdoor zijn gepasseerd, gaan we bij de rotonde 
rechtdoor richting Zuidhorn. Na Zuidhorn vervolgen we onze weg via 
Noordhorn naar Oldehove. Eén kilometer voordat we Oldehove be-
reiken, slaan we bij de driesprong linksaf en komen na 2 km via de 
Niehoofsterweg aan in Niehove.

In 2019 wees Elsevier Weekblad dit wierdedorp aan als "mooiste dorp 
van Nederland".

5. Wat is volgens het informatiebord "Beschermd dorpsgezicht 
Niehove" de oorspronkelijke naam van dit dorp?
a. Suxwort F
b. Fletum E
c. Heveskes C
d. Wierhuizen N

6. Van welke voormalig waddeneiland was 
Niehove tot ca. 1500 de hoofdplaats 
(zie het informatiebord bij fietsknoop-
punt 81)?
a. Humsterland E
b. Lauwersland T
c. Hoogland U
d. Reiderland H

We rijden een klein stukje terug en gaan via  
Oldehove richting Zoutkamp. Zodra we de 
brug bij Electra zijn gepasseerd, slaan we 
rechtsaf richting Houwerzijl/Zoutkamp. Na 
ca. 4 km zien we aan onze rechterzijde - in de 
dorpskern van Houwerzijl - het Theemuseum.

7. Welke bewering is onjuist?
a. De Theefabriek is gevestigd in de voormalige Hervormde Kerk van Houwerzijl L
b. In de Theefabriek bevindt zich Nederlands enige Theemuseum A
c. In de Theeschenkerij kun je kiezen uit ruim 300 theesoorten en -specialiteiten R
d. De Theeschool geeft je de mogelijkheid om je wat meer in thee te verdiepen O

Een kleine 3 km verderop bereiken we Zoutkamp. We parkeren onze auto op de Reitdiepsekade.

8. Welke tekst (vertaald in het Nederlands) staat vermeld 
op het leugenbankgebouwtje in de haven?
a. Al is de leugen nog zo snel,  

de waarheid achterhaalt haar wel
W

b. Een leugentje hier, een leugentje daar. 
Zeg maar niks, het is allemaal waar!

E

c. Die leugens zoekt voor zijn gebreken, 
wordt nooit verschoond

J

d. Een leugentje om bestwil is geen 
zonde

M
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De gekleurde huisjes in de haven van Zoutkamp zijn 
een populair foto-object. Je vindt deze op een klein 
bedrijfsterrein aan de Reitdiepesekade 21. Aan dezelf-
de kade, maar dan op huisnr. 11, kun je ook nog een 
bezoek brengen aan het plaatselijke Visserijmuseum.

We verlaten Zoutkamp via de N388 in de richting van 
Ulrum/Groningen. Ongeveer 3 km verderop slaan we 
rechtsaf richting Groningen (N361).  Na ca. 6 km gaan 
we bij het bordje "Landgoed Verhildersum" rechtsaf 
en bereiken na 1 km de borg Verhildersum. 

9. Uit welke plaats was Aylco Onsta (Ferhildema), eigenaar 
van de borg rond het jaar 1400, afkomstig?
a. Marum E
b. Boerakker A
c. Sauwerd D
d. Baflo G

10. Welke functie had het witte tuinhuisje oorspronkelijk?
a. Het deed dienst als opslagruimte 

voor een kruidenier in Winsum
O

b. Het deed dienst als tramhokje in 
Haren

F

c. Het deed dienst als bloemenkiosk in 
Zoutkamp

IJ

d. Het deed dienst als volière in de stad 
Groningen

B

Bij de uitrit van borg Verhildersum slaan we rechtsaf naar Leens. We blijven deze weg ca. 2,5 km volgen. 
Eén kilometer na de bebouwde kom van Leens gaan we rechtsaf bij de wegwijzer Groningen/Lauwersoog. 
Na 130 meter steken we de N361 recht over en rijden via de Breweelsterweg naar Hornhuizen. Daar  
maken we een korte stop bij haar monumentale kerk met geel torentje. 

11. Hoeveel Münsterse munten eiste de bisschop van Mün-
ster als schadevergoeding voor de grote brand die de 
middeleeuwse kerk in 1247 totaal vernietigde?
a. 100 munten K
b. 150 munten T
c. 225 munten G
d. 275 munten I

We gaan op weg naar het Zeehonden- 
centrum in Pieterburen. 

Deze "must-see" in het hoge noorden 
van de provincie Groningen bereiken 
we na 8 km via Kloosterburen en het 
gehucht Kleine Huisjes.

12. Welke bewering is onjuist?
a. Zeehonden die in Fase 1 binnenkomen, krijgen 4 keer per dag vispap door een 

trechter. Deze pap is van schol gemaakt.
P

b. Zeehonden zijn de grootste roofdieren die we in Nederland kennen L
c. Zeehonden drinken eigenlijk nooit N
d. In Nederland komen twee soorten zeehonden voor: de grijze zeehond en de 

gewone zeehond.
D



- 6 -Autopuzzeltocht "Rondom de stad Groningen"  © Belduna - v1.5 (definitief) - oktober 2022

We rijden een klein stukje terug, slaan op de driesprong Hoofdstraat/Wie-
benerweg linksaf en bereiken na 5 km Eenrum. Zodra we het dorp binnen-
rijden, zien we links molen "De Lelie" en "Abraham's Mosterdmakerij".

13. Welke bewering is juist?
a. Mosterdzaden bevatten 70% etherische oliën S
b. In Nederland wordt volop mosterdzaad geteelt R
c. Er zijn grofweg 3 soorten mosterd: gele mosterd, 

bruine mosterd en zwarte mosterd
A

d. Direct na de bereiding smaakt de mosterd het 
lekkerst

D

We rijden verder naar de N361 (Lauwersoog / Groningen). Bij de rotonde 
nemen we de 2e afslag naar Schouwerzijl. Zodra we dit dorp hebben be-
reikt, houden we de richting van Oldenhove aan. Even voorbij Saaksum 
gaan we linksaf naar het 1 km verderop gelegen wierdedorpje Ezinge.

14. Waarom werd de wierde van Ezinge vanaf 1920 gedeeltelijk afgegraven?
a. Voor het verhogen van de winterdijk aan de zuidzijde van het Reitdiep W
b. Voor het vergroten van landbouwgrond K
c. Voor het blootleggen van een houten boerderij uit de periode 600 v. Chr. U
d. Voor de verkoop van wierdegrond als meststof O

De provincie Groningen kent gelukkig nog een aantal goed onderhouden borgen. Eén hiervan is de Allers-
maborg. Deze bereiken we - vanuit Ezinge  - na iets meer dan 1 km via de smalle Allersmaweg.

15. Welke instelling is sinds 2005 eigenaar van deze borg?
a. Rijksuniversiteit Groningen F
b. Vereniging Hendrick de Keyser (Een Nederlandse vereniging tot behoud van 

architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland)
E

c. Gemeente Westerkwartier P
d. Monumentenzorg L

Ons volgende reisdoel is koren- en pelmolen "Joeswert" in het dorpje Feerwerd. Om deze bezienswaar-
digheid te bereiken, vervolgen we onze route via de Allersmaweg richting Aduardazijl. Bij de driesprong 
met de Zijlsterweg slaan we rechtsaf richting Feerwerd. Ook dit is een behoorlijk smalle weg! Zodra we de 
driesprong Valgeweg/Mentaweg hebben bereikt, slaan we rechtsaf. Na enkele meters zien we de molen 
plus molenwinkel aan onze linkerzijde op huisnummer 3.

16. Uit welke Groningse plaats komt het spelt vandaan 
dat in de molen wordt gemalen?
a. Pieterburen D
b. Zoutkamp A
c. Delfzijl H
d. Bourtange R

Zodra we de uitrit van molen "Joeswert" verlaten, slaan 
we rechtsaf en rijden naar het 2 km verderop gelegen 
Garnwerd. In dit plaatsje - fraai gelegen op de linkeroever 
van het  Reitdiep (zie foto links) - bevindt zich het smalste 
voor auto's toegankelijke straatje van Nederland.
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20. Wat is een "hoogholtje"?
a. Een alcoholisch drankje gestookt door de voormalige lokale jeneverstokerij  

"Hamrik"
A14 → P2

b. Een hoge vaste voetbrug, hoog genoeg om schepen te laten passeren A14 → P11
c. Een leugenbankje dat tot mei 1940 direct naast de stenen boogbrug over het 

Winsumerdiep stond
A14 → P8

d. De Noord-Groningse benaming voor een kunstmatige heuvel A14 → P14

17. Wat is de naam van dit straatje?
a. Krassumerstraat A7 → P14
b. Renteniersgang A7 → P8
c. Burgemeester Brouwersstraat A7 → P2
d. Hunzeweg A7 → P11

Direct nadat we de brug over het Reitdiep zijn gepasseerd, komen we 
een informatiebord tegen met de titel: "Het ontstaan van de Garnwer-
derhoek".

18. Hoeveel bochten (cromme raecken) werden van de Hunze afge-
sneden?
a. 6 A3 → P5
b. 7 A3 → P16
c. 8 A3 → P13
d. 9 A3 → P4

Nadat in 1629 de Hunze was rechtgetrokken werd de naam gewijzigd in 
Reitdiep. 

Een kleine 4 km verderop bereiken we Winsum.

19. Welke naam draagt deze molen?
a. De Ster A6 → P14
b. De Meeuw A6 → P7
c. De Jonge Hendrik A6 → P1
d. De Vriendschap A6 → P12

In augustus 2020 werd Winsum - na een online-verkiezing georganiseerd 
door de ANWB - uitgeroepen tot "allermooiste dorp van Nederland".

21. Welke overheidsinstelling zetelde tot 1868 in de uitbouw boven 
het water van het monumentale huis op Middelstumerweg 1?
a. Het kantongerecht van het Hunsingokwartier A12 → P16
b. Waterschap "Het Hogeland" A12 → P13
c. Gemeentelijk Tolhuis voor de Binnenvaart A12 → P3
d. Het gemeentebestuur van Bedum A12 → P10

In het centrum vinden we op Molenstraat 4 een fotogenieke 
molen (zie foto rechts bovenaan).

Ca. 6 km ten oosten van Winsum ligt het pittoreske Onderdendam.
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22. Welke bewering is onjuist?
a. De kerk is gewijd aan Sint Georgius (Sint Joris) A16 → P1
b. De kerk is met een geel blokkenpatroon bepleisterd A16 → P6
c. De kerk  heeft een leeuw als windvaan A16 → P10
d. De kerk beschikt over een 17e eeuws pijporgel A16 → P4

We verlaten Onderdendam via de Middelstumerweg en rijden richting Middel-
stum (N996). Na iets meer dan 1 km slaan we linksaf naar Stitswerd. In dit dorp 
brengen we een bezoekje aan haar middeleeuwse kerk.

Ons volgende reisdoel is de zeer bezienswaardige Menkemaborg in Uithuizen. 
Vanuit Stitswerd rijden we over de Knolweg en Jacob Tilbusscherweg naar Rot-
tum. Even voorbij dit dorpje bereiken we de hoofdweg (N998) tussen Middelstum 
en Usquert. We gaan hier linksaf richting Uithuizen. Na 450 meter gaan we bij de 
eerste weg rechtsaf over de Doodstilseweg binnendoor naar Uithuizen.

In 2005 riep Van Dale de plaatsnaam Doodstil uit tot mooiste plaatsnaam van 
Nederland.

Aan de Menkemaweg 2 in Uithuizen bevindt zich de gelijknamige 
borg.

23. Wat voor soort gebouw stond vóór het jaar 1400 op de 
plaats van de huidige borg?
a. Een klooster A2 → P8
b. Een stenen huis A2 → P15
c. Een donjon (een versterkte woontoren) A2 → P13
d. Een kapel A2 → P16

Zodra we de parkeerplaats van de Menkemaborg hebben verlaten, gaan we bij de Dingeweg rechtsaf. Na 
ca. 1 km draaien we rechtsaf de N363 op naar Uithuizermeeden. Zodra we haar bebouwde kom binnen-
rijden, slaan we, bij de tweede straat links, linksaf. Dit is de Rensumalaan. Een kleine 600 meter verderop 
zien we - nadat we de spoorwegovergang zijn gepasseerd - recht voor ons de monumentale Rensumaborg. 

24. Welke familie kwam in 1695 in het bezit van de borg?
a. De familie Alberda van Menkema A9 → P5
b. De familie de Sandra Veldtman A9 → P12
c. De familie Tjarda van Starkenborgh A9 → P11
d. De familie van Panhuys A9 → P6

Helaas is deze borg niet te bezichtigen. Het landgoed er omheen is daarentegen wel toegankelijk.

We keren terug naar de N363 en gaan hier eerst rechtsaf en na ca. 60 meter bij de wegwijzer naar Oldenzijl 
linksaf. We bevinden ons nu in de Torenstraat. Op huisnr. 26 bevindt zich de elegante Mariakerk.

25. Welke bouwstijl heeft deze kerk?
a. Neorenaissance A4 → P10
b. Neoclassicisme A4 → P7
c. Art Nouveau A4 → P5
d. Neogotiek A4 → P2
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Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

Een taalonafhankelijk familie- en Een taalonafhankelijk familie- en strategisch spel in één doosstrategisch spel in één doos
voor vele uren speelplezier!voor vele uren speelplezier!

Zin in een uitdaging?Zin in een uitdaging?
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Bezoek de mooiste plekjes van Nederland en verzamel zoveel mogelijk 
tegeltjes met typisch Nederlandse producten, zoals: de tulp, de kaas, de 
klomp en de windmolen. 

Familiespel:
De speler die alle 8 tegeltjes op zijn geheime gele bonuskaart heeft verzameld én tevens 
de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Strategisch spel:
De speler die een vooraf bepaald aantal oranje kaarten met toeristische bestemmingen 
heeft verzilverd én tevens de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

1 - 4

10+

45 - 90

Ook graag een exemplaar van dit bordspel bestelOok graag een exemplaar van dit bordspel bestellen?len?

1. Laat het ons weten via:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

2. Zodra de prijs van ons bordspel "Ontdek Nederland" bekend is, zullen we je hierover 
per e-mail informeren en kun je vanaf dat moment je bestelling definitief plaatsen 
via:  https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

3. Bij voldoende belangstelling zullen we overgaan tot productie van ons bordspel 
en ontvang je van ons per e-mail een bericht om het verschuldigde bedrag voor je 
bestelling binnen 14 dagen aan ons over te maken.
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We keren opnieuw terug naar de N363 en gaan hier rechtsaf. Via Roodeschool rijden we naar Spijk (N33).

26. Welke bewering over Spijk is onjuist?
a. Op het hoogste punt van de wierde staat de Johanneskerk A13 → P3
b. In het dorpswapen staat één leeuw afgebeeld A13 → P4
c. De molen op 't Loug 15 draagt de naam "Ceres" A13 → P15
d. "Loug" is het Groningse woord voor "dorp" A13 → P7

Ons volgende reisdoel is Appingedam. Haar historische centrum - fraai gelegen aan beide zijden van het 
Damsterdiep - bereiken we vanuit Spijk eenvoudig via de N33 en de N360.

27. Welke twee oorzaken lagen ten grondslag aan het geleidelijk 
achteruitgaan van de betekenis van Appingedam als belang-
rijk handels- en marktcentrum?
a. De voltooiing van het Eemskanaal en het 

grotendeels verzanden van het Damster-
diep

A1 → P1

b. De bouw van een sluis bij het latere 
Delfzijl en het gemeentelijk besluit om 
de tolgelden jaarlijks met 5% te verho-
gen

A1 → P4

c. De verplaatsing van de handel naar het 
meer strategisch gelegen Delfzijl en de 
sterke economische opleving van het 
Duitse achterland

A1 → P9

d. De rivaliteit met de stad Groningen en 
de strijd om de heerschappij tussen stad 
en Ommelanden.

A1 → P8

Aan de Wijkstraat 30 bevindt zich de Damster toren uit 1835 (zie foto rechts). Deze toren is reeds de derde 
op deze locatie. Het eerste exemplaar dateerde van ca. 1250-1554 en het tweede van 1554-1834.

28. Wie stal mogelijk de oorspronkelijke 10 klokken van het carillon in 1580?
a. De manschappen van George van Lalaing "Graaf van Rennenberg" (Stadhouder 

van  Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)
A11 → P16

b. De stad Groningen A11 → P9
c. Het Spaanse leger o.l.v. Alexander Farnese (Hertog van Parma) A11 → P14
d. De watergeuzen A11 → P8

De meest bekende bezienswaardigheid van Appingedam zijn haar hangende keukens over het Damster-
diep. Je kunt deze het beste bekijken vanaf de Vrouwenbrug.

29. Wanneer werden deze keukens in gebruik genomen?
a. Toen de Delf (het latere Damsterdiep) werd gegraven A15 → P10
b. Toen Appingedam de open verbinding met de zee verloor door de bouw van 

een sluis bij het latere Delfzijl.
A15 → P12

c. Toen de voormalige Heilige Mariakerk in de Solwerderstraat werd ingewijd. A15 → P16
d. Toen  de stadsrechten van Appingedam in de zogenaamde "Buurbrief" onder 

de "Upstalsboom" nabij Aurich (D) werden vastgelegd.
A15 → P11
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Dit was de laatste vraag van onze toeristische autopuzzeltocht rondom de stad Groningen. 

Je hebt nu in totaal 16 letters én 16 letterposities verzameld. Deze 16 letters vormen samen de naam van 
twee heerlijke Groningse lekkernijen. Kun jij achterhalen naar welke twee namen wij op zoek zijn? Vul deze 
tot slot hieronder in als oplossing. 

Veel succes!

OPLOSSING:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ca. 3 km ten oosten van Appingedam ligt de haven 
van Delfzijl. Deze bereiken we snel via de N360. 

Op Zeebadweg 7 bevindt zich het MuzeeAquarium.

30. Wat is de naam van de grootste en zwaarste 
schelp in de collectie van het museum?
a. Sint Jacobsschelp A8 → P5
b. Tapijtschelp A8 → P9
c. Kaurieschelp A8 → P1
d. Doopvontschelp A8 → P6

We gaan op weg naar Termunterzijl. Hiervoor verlaten we Delfzijl via de N991 in de richting van Veendam/
Winschoten. Na 4 km nemen we bij de rotonde de 3e afslag richting Woldendorp. Een kleine 4 km verder 
slaan we linksaf en rijden al snel het gehucht Lalleweer binnen. Net voor het einde van de bebouwde 
kom van het dorpje Borgsweer gaan we rechtsaf richting Termunten. Eén kilometer verderop bereiken we 
Termunterzijl met haar monumentale sluis "Boog van Ziel" uit ca. 1725. 

31. Wie was, volgens de gegevens op deze sluis,  
"Bouwmeester der Stad Groningen"?
a. Antoni Verburg A5 → P1
b. Samuel Veldman A5 → P16
c. Joost Wessels A5 → P3
d. Frerick Reints A5 → P7

Het laatste reisdoel van onze autopuzzeltocht is de 
romantische Fraeylemaborg in het dorp Slochteren. 
Vanuit Termunterzijl rijden we over een aantal smalle 
wegen via Termunten, Woldendorp en Wagenborgen 
naar Siddeburen. Vanaf hier bereiken we de N387 
richting Groningen. Bij de afslag Slochteren volgen we 
de borden naar de Fraeylemaborg (Hoofdweg 30).

32. Welke bouwwerkzaamheden vonden aan de borg plaats in 1670?
a. Het graven van een slotgracht A10 → P4
b. De aanleg van een uitgestrekt parkbos A10 → P14
c. De aanbouw van beide zijvleugels A10 → P13
d. De grootstscheepse verbouwing van de borg A10 → P11
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Vanuit Slochteren rijden we over de N387 en A7 via Groningen terug naar ons beginpunt in Leek. Net voor 
Groningen houden we de richting Amsterdam/Drachten (Ring-Zuid/N7) aan. Kort nadat we de stoplichten 
bij het Julianaplein zijn gepasseerd, gaat de N7 over in de A7. Na 13 km nemen we afslag 34 (Leek/Tolbert). 
Bij de rotonde gaan we de eerste afslag rechtsaf en bereiken al snel weer Landgoed Nienoord in Leek.

We hopen dat we je met deze meerdaagse toeristische autopuzzeltocht een paar plezierige dagen in de 
fraaie provincie Groningen hebben bezorgd!

Disclaimer:
Belduna stelt zich aansprakelijk noch voor enige schade onverhoopt ontstaan door onjuiste informatie in 
deze puzzeltocht, noch voor schade aan jouw persoon, je medegenoten, je eigendommen of aan derden 
tijdens het maken van deze puzzeltocht.

Vond je deze toeristische puzzeltocht leuk?
Probeer dan ook deze eens:

Autopuzzeltocht: Langs de Koloniën van Noord-Nederland
Afstand:  165 km 
Route: Blokzijl - Muggebeet - Nationaal Park "De Weerribben-Wieden" 
- Marijenkampen - Willemsoord - Westvierdeparten - Wilhelminaoord 
- Doldersum - Zorgvlied - Veenhuizen - Frederiksoord - (Giethoorn) - 
(Vollenhove) - Blokzijl

Autopuzzeltocht: Langs de Friese Elf Steden
Afstand: 218 km 
Route: 
Leeuwarden - Sneek - IJlst - Sloten - Balk - Stavoren - Hindeloopen - 
Workum - Bolsward - Makkum - Harlingen - Franeker - Bartlehiem - 
Dokkum - Leeuwarden

Wandelpuzzeltocht Leeuwarden
Afstand: 5 km 
Bezienswaardigheden:
o.a. Oldehove - Keramiekmuseum "Princessehof" - Stadhouderlijk Hof 
- Fries Museum - Gabbemagasthuis - Grote of Jacobijnerkerk - Natuur-
museum Fryslân

Wandelpuzzeltocht: Zwolle
Afstand: 4 km 
Bezienswaardigheden:
o.a. Grote of St-Michaelskerk - Overblijfselen stadsmuur - Broeren-
kerk - Peperbustoren - Museum "De Fundatie" - Sassenpoort - Zwolse 
Balletjeshuis


